Il-proġett tal-bandiera Maltija b’kollaborazzjoni
bejn żewġ suġġetti:
Wara li qrajna l-ewwel kapitlu 'Bnadar
Mezzasta' minn Fuklar Qadim u Bnadar
Imċarrta ta' Trevor Zahra, student
partikolari tat-tmien sena ġietu lispirazzjoni sabiex jagħmel proġett
partikolari għall-klassi. Dan anke għaliex
kellu għal qalbu l-festi u kellu anke
kollezzjoni ta' statwetti li nzertaw jaqblu
mar-rumanz għax it-tieni kapitlu jitkellem
dwar il-kollezzjoni ta' statwetti li kellha nnanna Ġolina. Dan flimkien ma' tlieta minn
sħabu ftehmu sabiex jagħmlu l-proġett talbandiera. B'kollaborazzjoni ma' għalliema
tad-Disinn Tekniku kienu kapaċi jarmaw iddawl mal-pajp li serva bħala arblu flimkien
mal-bandiera fil-klassi tal-Malti. Huma
ramaw il-bandiera u l-antarjola b'tali mod li stajna nagħmluha mezzasta wkoll. Hekk
ngħidu aħna, waqt il-qari tar-rumanz il-bandiera ħadet pożizzjonijiet differenti u
tifsiriet differenti. Bdejna bil-bandiera baxxa u mezzasta għaliex ir-rumanz jiftaħ bilfuneral ta' Toni u bil-bnadar mezzasta mar-raħal kollu bħala sinjal ta' rispett lejn din
il-persuna maħbuba qalb ir-raħlin.
“Jien flimkien ma’ Luca Bellizzi, Juan Cole
Attard, Aiden Farrugia u Neil Mansueto
ħriġna bl-idea li nagħmlu arblu bil-bandiera
ta’ Malta wara li qrajna l-ewwel kapitlu ta’
Fuklar Qadim u Bnadar Imċarrta ta’ Trevor
Zahra. Jien inħobb ħafna l-festi u għandi
kollezzjoni ta’ statwetti fil-kamra tiegħi. Jien
u sħabi ftehemna u ppreparajna kollox:
għamilna użu ta’ pajp, bandiera ta’ Malta,
holder, wajer, ħabel, antarjola, plakka,
bozza, u granpun. Jien għamilt il-plakka u lholder u ħriġt sodisfatt li l-bozza xegħlet.

Neil Mansueto bl-għajnuna tal-għalliema tad-Disinn Tekniku qaxxar il-wajer ħalli jkun
jista’ jidħol fil-holder kif ukoll fil-plakka. Il-bandiera, l-antarjola u l-ħabel twaħħlu fuq
il-pajp bl-għajnuna ta’ Luca Bellizzi u Aiden Farrugia. Wara erbat ijiem naħdmu filbrejks bla waqfien lestejna dan il-proġett. Hawn l-għalliem ħa paċenzja bina għax
kien jinkwieta daqsxejn iżżejjed: ma ridnix inweġġgħu fl-istess ħin! Sadanittant, firraba’ jum sammarna granpun ġol-ħajt ħalli l-arblu jserraħ fuqu. Irbatna l-arblu malħajt b’biċċa fildiferru. Ħriġna sodisfatti għax dak li kellna f’moħħna ħadem. Qegħdin
naħsbu għal proġett ieħor għall-Milied li ġej.
Nirringrazzjaw lis-Sur Mark Ciantar talfiduċja u l-inkuraġġjament kbir li dejjem
jagħtina. Hu jfaħħar ħafna x-xogħol
tagħna u kburi ħafna bina! Nirringrazzja
wkoll lil kull min għeni nwettaq dan ilproġett. Grazzi wkoll lill-għalliema tadDisinn Tekniku li għenitna fejn meħtieġ.
Grazzi mill-qalb.” - Kitba ta’ Jake Cauchi.
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Artiklu: Is-Sur Mark Ciantar
Il-Proġett tal-Bandiera: Viva Malta u l-Maltin!

